
Koniec życia każdego z naszych najbliższych, 
to zawsze smutne i trudne chwile. W takich mo-
mentach odczuwamy wielki żal i bezradność. 
Bardzo często nie wiemy co zrobić, żeby poże-
gnać zmarłą osobę, a to zwykle na nas spoczywa 
obowiązek przygotowania godnego pochówku. 
Konieczne staje się  zaplanowanie ceremonii po-
grzebowych i dokonanie formalności.

Gdy odchodzi bliski warto mieć kogoś, kto 
wesprze nas w tym trudnym czasie, pomoże z or-
ganizacją pogrzebu i z załatwieniem wszystkich 
formalności. Wierzymy, że w takiej sytuacji, rów-
nież ten przewodnik, pomoże przejść przez te 
trudne chwile. 

Zespół firmy H.Skrzydlewska

Gdy bliscy odchodzą
poradnik funeralny
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Doskonale wiemy, jak trudnym i traumatycznym 
momentem jest śmierć kogoś bliskiego. Dlatego 
w tych szczególnych chwilach zawsze służymy 
Państwu pomocą i wsparciem. Nie ukoimy cier-
pienia, ale zajmiemy się wszystkimi formalno-
ściami związanymi z organizacją pogrzebu.

Karta zgonu
Zanim pożegnamy zmarłą osobę musimy uzy-
skać kartę zgonu. Jest to dokument wystawiany 
przez lekarza, niezbędny do uzyskania aktu zgo-
nu i przygotowania pogrzebu. Musi być wydany 
dla każdego zmarłego w tym dla dzieci martwo 
urodzonych, bez względu na stan i czas ciąży, 
na wniosek osób do tego uprawnionych. Poza 
podstawowymi danymi o osobie zmarłej, jak imię, 
nazwisko, data urodzenia i śmierci, wykształce-
nie itp., w karcie zgonu musi być podane miejsce 
i przyczyna śmierci oraz jej okoliczności, jeśli ta-

kie wystąpiły. Karta wydawana jest bezpłatnie w 
jednym egzemplarzu osobie upoważnionej. Jest 
to dokument bez którego zakład pogrzebowy nie 
będzie mógł zająć się zmarłym i przygotować go 
do pochówku. Jest również niezbędny do wysta-
wienia aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego. 

Zgon w domu
Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, trzeba skontakto-
wać się z przychodnią, gdzie zmarły był pacjentem. 
Przychodnia przyśle lekarza, u którego w ciągu 
ostatniego miesiąca zmarły leczył się. Jeżeli przy-
jazd medyka z przychodni okazuje się niemożliwy, 
należy wezwać pogotowie ratunkowe, wybierając 
jeden z dwóch bezpłatnych numerów 999 lub 112. 
Kartę zgonu wystawi wówczas lekarz pogotowia. 
Dokument ten pozwoli wezwać zakład pogrzebowy, 
który zajmie się załatwianiem pozostałych formal-
ności, a jego przedstawiciele zabiorą osobę zmarłą 

Od czego zacząć 
przygotowania do pogrzebu?

Na odejście bliskich nigdy nie można się w pełni przygotować. 

Niezależnie od okoliczności, śmierć zawsze sprawia ból. Ona nie 

pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje, nie lituje się. Przychodzi zabierając 

ukochaną osobę, a w zamian pozostawia cierpienie i pustkę. 
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Karta zgonu 
Dokument wydawany bezpłatnie, ale tylko w jednym 
egzemplarzu, a ponieważ później przydaje się przy za-
łatwianiu formalności w wielu miejscach, warto go skse-
rować w kilku egzemplarzach. 

!

do chłodni. Ciało zmarłego powinno być usunięte 
z mieszkania nie później niż po upływie 72 godzin.

Zgon w szpitalu, zakładzie opiekuńczym, w 
wypadku
Jeżeli do śmierci doszło w szpitalu lub placówce 
opiekuńczej, kartę zgonu wystawi szpital, w któ-
rym zmarły przebywał lub placówka opiekuń-
cza. Ciało zmarłego trafi do szpitalnej chłodni, 
skąd zostanie zabrane przez firmę pogrzebową. 
Szpital ma obowiązek bezpłatnie przechować 
ciało zmarłego, ale nie dłużej niż przez 72 go-
dziny. Jeżeli zgon jest następstwem wypadku 
drogowego lub w pracy, wówczas na miejsce zda-
rzenia wzywane jest pogotowie ratunkowe i po-
licja, która o zdarzeniu informuje prokuraturę. 
Po wstępnych oględzinach i stwierdzeniu przez 
lekarza zgonu, ciało zmarłego zostanie prze-
wiezione do odpowiedniego zakładu medycyny 
sądowej lub do szpitalnego prosektorium. Zgo-
dę na odebranie ciała oraz kartę zgonu wydaje 
prokurator, który nadzoruje sprawę lub lekarz, 
który przeprowadzał sekcję zwłok.

Akt zgonu i formalności w ZUS
Mając w ręku kartę zgonu, można się udać do 
Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu oraz 
skontaktować z zakładem pogrzebowym, któ-
ry przetransportuje ciało do chłodni. Trzeba 
pamiętać, że akt zgonu wydaje USC tej gminy, 
w której nastąpił zgon, a nie tam, gdzie zmar-
ły był zameldowany. USC należy poinformować 
jak najszybciej. Przyjmuje się, że w ciągu trzech 
dni od dnia zgonu, a jeśli przyczyną śmierci była 
choroba zakaźna, w ciągu 24 godzin. 

Zgon w USC może zgłosić współmałżonek lub 
dzieci zmarłego, najbliżsi krewni i powinowaci. 
Mogą to też zrobić osoby mieszkające w lokalu 
lub administrator domu, w którym nastąpił zgon, 
naoczni świadkowie zgonu, pracownicy szpitala 
lub innego zakładu opiekuńczego, jeżeli zgon na-
stąpił na jego terenie.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje nieodpłat-
nie jeden odpis skróconego aktu zgonu. Kolejne 

odpisy wydawane są za opłatą. Warto jednak 
ponieść koszt i wystąpić o kolejne odpisy aktu 
zgonu, ponieważ będą one niezbędne do dopeł-
nienia formalności pogrzebowych, postępowa-
nia spadkowego oraz formalności w bankach i 
firmach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu uprawnia do pochowania ciała 
lub prochów zmarłej osoby. Warto pamiętać, 
że zgłoszenie zgonu do USC powoduje automa-
tyczne wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca 
pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód oso-
bisty zostaje unieważniony poprzez odcięcie 
narożnika dokumentu. Dowód osobisty osoby 
zmarłej można zachować. 

W czym może pomóc firma pogrzebowa?
Wybór firmy pogrzebowej jest indywidualną 
decyzją rodziny osoby zmarłej, podejmowaną w 
oparciu o zasadę dobrowolności. To bliscy osoby 
zmarłej decydują, komu powierzyć organizację i 
przeprowadzenie uroczystości żałobnych.

W przypadku zakładów pogrzebowych nie 
występuje rejonizacja, dlatego można wybrać 
dowolny zakład, niezależny od miejsca zamiesz-
kania czy zgonu. Pracownicy firmy H.Skrzydlew-
ska doskonale wiedzą jak trudnym i trauma-
tycznym momentem jest śmierć bliskiej osoby. 
Dlatego w tych szczególnych chwilach zawsze 
można liczyć na ich pomoc i wsparcie.

Tradycyjny pochówek
Obowiązujące przepisy umożliwiają pochowanie 
zmarłego dopiero po upływie 24 godzin od jego 
zgonu. Również dopiero po upływie doby można 
poddać ciało zmarłego kremacji. Jeśli jednak 
przyczyną śmierci była choroba zakaźna ciało 
należy pochować w ciągu 24 godzin od momen-
tu śmierci. W takiej sytuacji niedopuszczalne 
jest wystawienie trumny w kościele lub w sali 
pożegnań. 

W Polsce wciąż jeszcze najczęściej wybiera-
ną formą pożegnania osoby zmarłej jest pochó-
wek tradycyjny. Zwykle odbywa się w obrządku 
chrześcijańskim i w obecności osoby duchownej. 
Może być też przygotowany w duchu świeckim, a 
ceremonię pogrzebową prowadzi wówczas osoba 
świecka, tzw. mistrz ceremonii. W jednej trumnie 
może spoczywać ciało jednej osoby zmarłej, matki 
z nowonarodzonym dzieckiem lub dwojga dzieci 
w wieku do sześciu lat. 
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Kremacja 
Spopielanie ciał przed pogrzebem akceptuje 
obecnie 50 procent Polaków (według badania 
CBOS z 2019 r.).  Decyzję o kremacji podejmuje 
zwykle rodzina osoby zmarłej, choć nierzadko w 
ten sposób wypełniane jest życzenie zmarłego, 
który wyraził taką wolę za życia. 

Kremacja jest jednym z najstarszych zwyczajów 
pogrzebowych. Pierwsza współczesna spopielar-
nia w Europie powstała w 1873 roku w Mediolanie. 
Warto zaznaczyć, że spopieleń nie zabrania Kościół 
katolicki, a sposób sprawowania pogrzebu regu-
lują normy liturgiczne. 7 lipca 2010 r. Kongregacja 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów za-
twierdziła dla Polski obrzędy pogrzebu związane 
z kremacją zwłok.

Warto je zacytować w całości: „Obrzędy po-
grzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegna-
niem włącznie, w których uczestniczy rodzina, 
wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, po-
winny być celebrowane przed kremacją ciała ludz-
kiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje 
się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. 
Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem 
należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentar-
nej bądź w pomieszczeniu krematorium według 
form podanych w księdze liturgicznej zawierającej 
obrzędy pogrzebu. Jeśli jednak przemawiają za 
tym szczególne racje duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe można 
sprawować nad samą urną (...)”. 

Sam proces kremacji i spopielenia ciała osoby 
zmarłej trwa około dwóch godzin. Ciało spopie-

lane jest w specjalnej trumnie w temperaturze 
sięgającej tysiąca dwustu stopni. Po zakończeniu 
procesu kremacji, prochy są pakowane do spe-
cjalnego worka i trafiają do urny, która następnie 
przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi 
pogrzebu wraz z oryginałem protokołu kremacji.

Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju 
grobie tradycyjnym, w grobie urnowym (ziemnym 
lub murowanym), w kolumbariach (ściennych ni-
szach urnowych). Świadkami kremowania zwłok 
mogą być bliscy osoby zmarłej.

Przewozy zmarłych za granicą 
Coraz większa mobilność Polaków, częste wy-
jazdy do pracy za granicę, a także turystycz-
ne wojaże sprawiają, że zgony poza granicami 
naszego kraju nie stanowią już wyjątków. W 
takiej sytuacji niezbędne bywa sprowadzenie 
do kraju ciała zmarłej osoby. Nie jest to proste, 
ponieważ większość krajów ma własne przepisy 
związane z transportem zmarłych. Poza tym 
sprowadzenie zwłok albo szczątków z obcego 
państwa wymaga zezwolenie starosty lub prezy-
denta tej miejscowości, w której zmarły będzie 
pochowany. 

Usługi kremacji 
To coraz częściej wybierany sposób pożegnania bli-
skich. Decyzję taką podejmuje rodzina, choć nierzadko, 
w ten sposób wypełniane jest życzenie osoby zmarłej. 
Firma H. Skrzydlewska posiada w Łodzi dwa nowocze-
sne krematoria:
†   przy ul. Zakładowej 4, obok cmentarza pw. Wszystkich 
Świętych, tel. 42 670 03 41
†   przy ul. Żyznej 21 w bezpośrednim sąsiedztwie cmen-
tarzy przy ul. Szczecińskiej i ul. Hodowlanej, tel 42 611 
02 03
W obu punktach można załatwić wszystkie formalności 
związane z kremacją osoby zmarłej i późniejszym po-
grzebem. W komfortowych pokojach pożegnań proces 
kremacji mogą obserwować najbliżsi. 

!

Międzynarodowy Transport Zmarłych 
Firma H. Skrzydlewska od lat realizuje międzynarodo-
we przewozy osób zmarłych. Swoje usługi świadczy na 
terytorium Unii Europejskiej i wszędzie tam, gdzie prze-
bywają Polacy. Wykonując międzynarodowy transport 
zwłok firma jest przygotowana na realizację każdego 
zlecenia związanego ze sprowadzeniem do kraju ciała 
osoby zmarłej poza granicami Polski, bez względu na 
kraj, w którym nastąpił zgon.

W tym celu wykorzystywany jest transport samo-
chodowy i lotniczy. Pracownicy firmy załatwiają wszyst-
kie formalności, odprawy konsularne i opłaty lotnisko-
we, a w polskich i zagranicznych urzędach wyrabiają 
konieczne do sprowadzania ciała dokumenty, decyzje 
administracyjne, kartę zgonu, odpis aktu zgonu oraz ich 
tłumaczenia. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje specjalistycznymi 
karawanami spełniającymi wszystkie wymogi między-
narodowego transportu zmarłych.

Wszelkie informacje dotyczące międzynarodowego 
transportu osób zmarłych można uzyskać pod nume-
rami telefonów: 
+48 692 486 809     †     +48 42 672 33 33

!
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Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Pogrzeb należy do tych uroczystości, 
które są najbardziej poruszające 
dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy martwić się już 
o kwestie organizacyjne. Dlatego warto wcześniej 
ustalić szczegóły, aby godnie i w skupieniu prze-
żyć ostatnie pożegnanie. 

Akcesoria pogrzebowe
Firma H.Skrzydlewska znana jest ze swojej tro-
ski o pogrzebowe detale oraz z dużego wyboru 
produktów i akcesoriów pogrzebowych. W zależ-
ności od rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowanej ofercie 
znajduje się szeroki wybór trumien zarówno tra-
dycyjnych, jak i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Podobnie jest z urnami 
na prochy osoby zmarłej. Spośród różnorodnych 
modeli można wybrać tę, która odpowiada indy-
widualnym oczekiwaniom najbliższych. W asor-
tymencie znajduje się odzież dla osób zmarłych, 
różańce czy obrazki pamiątkowe. 

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych kompleksach 
pogrzebowych firma H. Skrzydlewska dysponuje 
salami pożegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspominając pa-
mięć osoby zmarłej.

Przy ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji jest 
sala pożegnań wyposażona w urządzenia mul-
timedialne, umożliwiające prezentację obrazu i 
dźwięku. Istnieje zatem możliwość odtworzenia 
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ulubionej muzyki osoby zmarłej, wyświetlenia 
zdjęć lub nagranych wspomnień. 

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie zazwyczaj 

zwracają baczną uwagę na kwiaty oraz muzykę 
towarzyszącą ceremoniom żałobnym. Wiedząc 
o tym firma H.Skrzydlewska współpracuje z pro-
fesjonalnymi muzykami, którzy dbają o oprawę 
muzyczną pogrzebów. 

Podczas ustalania organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość zamówienia 
wieńca i wiązanki ze świeżych lub sztucznych 
kwiatów. Oprawę kwiatową uroczystości moż-
na zamówić we wszystkich kwiaciarniach firmy 
H.Skrzydlewska, biurach pogrzebowych i kwia-
ciarni internetowej. 

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobistym prze-
życiem dla rodziny i uczestników uroczystości 
pogrzebowej jest wygłoszenie mowy pożegnal-
nej. Zwykle przemawia osoba bliska zmarłemu, 
która znała go za życia.

W takiej mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności śmierci, od-
dając zmarłemu należytą cześć. Jeżeli jest po-
trzeba przygotowania i wygłoszenie takiej mowy 
pożegnalnej, to firma H.Skrzydlewska zajmie się 
także tą kwestią. 

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali pożegnań 
do miejsca pochówku jest daleko. Z tym proble-
mem firma H.Skrzydlewska również sobie po-
radziła. Do dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby zmarłej i go-
ści pogrzebowych. Korzystają z nich szczególnie 

osoby starsze i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym i usprawnia-
jącym uroczystość jest autokar do przewożenia 
gości, którzy mogą mieć kłopot z dotarciem na 
miejsce i przemieszczaniem się w dniu uroczy-
stości. Tę usługę możemy znaleźć w ofercie wielu 
firm pogrzebowych, jest ona również dostępna 
w ofercie H.Skrzydlewska.

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 

pogrzebowej w organizacji konsolacji. Firma 
H.Skrzydlewska dysponuje kilkoma salami kon-
solacyjnymi, które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy.

Miejsca te stworzono z myślą o wszystkich, 
którzy chcą spotkać się w gronie najbliższych 
oraz odpocząć po trudach przygotowań do uro-
czystości pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły konsolacji 
można omówić w każdym z biur pogrzebowych H. 
Skrzydlewska już na etapie załatwiania formalno-
ści związanych z pogrzebem.

Biura pogrzebowe 
Firma H. Skrzydlewska posiada 16 biur pogrzebowych 
ulokowanych przy największych cmentarzach na terenie 
Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym z 
nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne 
formalności związane z pogrzebem tradycyjnym lub 
kremacją. 
† Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 
195 88 – czynne całą dobę
† Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41
† Łódź, ul. Ogrodowa 37, tel. 532 546 053
† Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62
† Łódź, ul. Smutna 16, Doły, tel. 539 098 395
† Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25
† Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85
† Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41
† Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74
† Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34
† Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03
† Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
† Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90
† Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
† Pabianice, ul. Orla 24, tel. 538 180 157 
† Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00

!
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Zasiłek pogrzebowy

Śmierć bliskiej osoby to niezwykle bolesny moment w życiu, w którym 

trzeba zmierzyć się z trudnymi emocjami, ale też wieloma formalnościami 

i kosztami. Warto pamiętać więc o tym, że można otrzymać zasiłek 

pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wówczas, gdy 
zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w 
ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał 
warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę. Tak-
że wówczas, gdy zmarły nie miał ubezpieczenia, 
ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie 
rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia. Otrzy-
ma go również każdy, kto jest objęty ubezpiecze-
niem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę lub 
rentę i zmarły był z jego rodziny. 

Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto 
zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny 
zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja 
(pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, 

powiat, osoba prawna kościoła lub związek wy-
znaniowy).

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu zostały po-
niesione przez więcej niż jedną osobę lub pod-
miot, zasiłek dzieli się proporcjonalnie do ponie-
sionych kosztów pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? 
Jeśli należymy do rodziny zmarłego, to niezależ-
nie od kosztów pogrzebu przysługuje nam za-
siłek w wysokości 4000 zł. Jeśli jesteśmy spoza 
rodziny lub reprezentujemy instytucję, która sfi-
nansowała pogrzeb zmarłego, otrzymamy tyle, ile 
wydaliśmy na pogrzeb, ale nie więcej niż 4000 zł.
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Którzy członkowie rodziny mogą otrzymać 
4000 zł zasiłku? 
Mają do niego prawo: małżonek (wdowa albo 
wdowiec), także jeśli są w separacji orzeczonej 
wyrokiem sądu, rodzice, rodzice adopcyjni, ma-
cocha, ojczym, dzieci, w tym dzieci adoptowane, 
dzieci drugiego małżonka, dzieci umieszczone 
w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba 
zmarła wychowywała i utrzymywała przed osią-
gnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadko-
wie, wnuki, osoby, których osoba zmarła była 
opiekunem prawnym.

Co jeśli ZUS odmówi wypłaty zasiłku? 
Jeśli ZUS odmówi wypłacenia zasiłku, możemy 
odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, 
który wydał decyzję. Mamy na to jeden miesiąc od 
otrzymania decyzji z ZUS. Nie wiąże się to z żadny-
mi dodatkowymi opłatami. 

Gdzie trzeba załatwić niezbędne 
formalności? 
Formalności możemy załatwić w oddziale ZUS i 
to zarówno w tym, który wypłacał świadczenia 
zmarłemu, jak i w miejscu naszego zamieszka-
nia. Możemy także dokumenty wysłać pocztą 
lub złożyć przez pośrednika.

Wniosek można także złożyć elektroniczne 
przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS). Zasiłek dostaniemy w ciągu 30 dni kalen-
darzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

Pamiętajmy, by koniecznie podać numer konta 
bankowego, na które ZUS wypłaci nam zasiłek, 
jeśli go nie mamy, otrzymamy je na adres podany 
we wniosku. 

Jakich potrzebujemy dokumentów do 
załatwienia formalności?
Ubiegając się o zasiłek pogrzebowy z ZUS, należy 
złożyć wniosek. Obecnie znajduje się on na druku 
Z-12. Do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu (akt 
urodzenia dziecka, które urodziło się martwe 
albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z ad-
notacją, że dziecko urodziło się martwe). 

Gdy o zasiłek wnioskuje osoba, będąca człon-
kiem rodziny zmarłego, to ZUS może sam pozy-
skać akt zgonu.

Aby tak się stało, należy wpisać dane identy-
fikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer 

PESEL, datę zgonu. Jeżeli numer PESEL nie zo-
stał nadany, wpisuje się miejsce zgonu.

Przedstawić trzeba także oryginały rachun-
ków poświadczające wydatki związane z orga-
nizacją pogrzebu (na przykład dokumenty z 
kościoła, które potwierdzą koszty związane z 
ceremonią kościelną), a jeżeli oryginały zostały 
złożone w banku, to kopie potwierdzone przez 
bank za zgodność z oryginałem.

Do wniosku dołącza się również dokumenty 
potwierdzające pokrewieństwo lub powinowac-
two z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika 
składek o podleganiu ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym. Jeśli ktoś innym w naszym 
imieniu składa dokumenty, to musi posiadać peł-
nomocnictwo. 

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy? 
Zasiłek pogrzebowy wypłaca Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (ZUS). Rolnikom podlegającym 
ubezpieczeniu społecznemu rolników zasiłek po-
grzebowy wypłaca KRUS. Zakład Emerytalno-
-Rentowy MSWiA wypłaca zasiłki pogrzebowe 
po zmarłych emerytach i rencistach policyjnych, 
jak również po członkach rodzin emerytów i ren-
cistów policyjnych.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po 
której zasiłek przysługuje. W przeciwnym razie 
prawo do zasiłku wygasa.

Możliwe jest złożenie wniosku o zasiłek w ter-
minie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, jeżeli nie-
możliwe było złożenie wniosku w obowiązującym 
terminie z powodu późniejszego odnalezienia 
zwłok lub z przyczyn całkowicie niezależnych od 
osoby uprawnionej.

Ważne 
Na śmierć bliskich trudno jest się przygotować. Czasa-
mi zdarza się, że rodzina nie ma z czego opłacić kosz-
tów związanych z pogrzebem. Firma H.Skrzydlewska 
zapewnia dogodne rozliczenie kosztów pogrzebu w ra-
mach zasiłku pogrzebowego. Do czasu wypłaty zasiłku 
firma kredytuje koszt pogrzebu z własnych środków do 
wysokości czterech tysięcy złotych.

W tym celu wystarczy upoważnienie od osoby or-
ganizującej pogrzeb, by ZUS lub KRUS wypłacił zasiłek 
bezpośrednio na konto firmy. Rozliczenie płatności za 
pogrzeb następuje wówczas bezgotówkowo.

!
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Gdy ktoś stracił osobę bliską z rodziny, może 
starać się o rentę rodzinną. Może na nią liczyć 
małżonek osoby zmarłej, pod warunkiem, że 
małżonkowie nie żyli w separacji, tylko tworzyli 
wspólność małżeńską, ukończył 50 lat lub po-
siada orzeczoną niezdolność do pracy bądź pod 
jego opieką znajduje się dziecko poniżej 16 lat, 
które nie jest uprawione do renty rodzinnej po 
zmarłym rodzicu.

Małżonek uzyska rentę także wówczas, gdy 
ma pod opieką dziecko niezdolne do samodziel-
nej egzystencji. Osoby, które nie spełniają tych 
warunków, jednak pozostają niezdolne do pracy 
na skutek śmierci współmałżonka, mogą pobierać 
rentę rodzinną przez rok lub skorzystać ze zorga-
nizowanego szkolenia kwalifikującego.

Z renty mogą skorzystać także dzieci zmar-
łego, zarówno własne, jak i przysposobione do 
16 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko nadal 
się uczy to do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli 
dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku stu-
diów, prawo do renty przedłuża się do zakoń-
czenia tego roku studiów.

Także wnuki i rodzeństwo oraz inne dzieci, 
jeśli zostały przyjęte na utrzymanie na dłużej niż 
rok przed śmiercią opiekuna. Wyjątkiem w tym 
przypadku są dzieci, które były na wychowaniu 
w ramach rodzinnego domu dziecka lub rodziny 
zastępczej. O rentę ubiegać mogą się także ro-
dzice, którzy byli na utrzymaniu osoby zmarłej. 

Jak można uzyskać rentę rodzinną?
Aby ją uzyskać, trzeba wypełnić wniosek ERR-W 
i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych (ZUS) wraz z następującymi dokumentami: 
 potwierdzenie daty urodzenia oraz stwier-
dzenie daty zgonu osoby, po której ma być wy-
płacana renta rodzinna,
 dokument zaświadczający o dacie urodzenia 
osoby, która stara się o przyznanie renty,

 w przypadku owdowienia – skrócony odpis 
aktu małżeństwa,
 zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia, 
jeżeli renta rodzinna ma zostać przyznana z racji 
niezdolności do pracy,
 jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 16 lat 
– dokument potwierdzający jego uczęszczanie 
do szkoły,
 małżonek, który pozostaje niezdolny do pra-
cy – odpowiednie orzeczenie lekarskie,
 dokument potwierdzający nieosiąganie 
przychodów z tytułu pracy zarobkowej lub za-
trudnienia, a także prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej.

Kiedy i w jakiej wysokości zostanie 
wypłacona renta rodzinna?
Świadczenie zostanie przyznane najwcześniej 
miesiąc po złożeniu wniosku.

Wysokość renty uzależniona jest od liczby 
osób do niej uprawnionych. I tak, w przypadku, 
gdy przysługuje jednej osobie wynosi ona 85 pro-
cent świadczenia zmarłego.

W przypadku dwóch osób 90 procent świad-
czeń należnych osobie zmarłej, w trzech i wię-
cej wynosi 95 procent świadczenia zmarłego. 
Minimalna kwota renty gwarantowanej wynosi 
1250,88 zł. Renta jest co roku waloryzowana.

Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego 
oboje rodzice nie żyją, dostanie ono jeszcze doda-
tek dla sierot zupełnych w wysokości 450,44 zł.

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego osiąga przychód wsku-
tek zatrudnienia lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej, renta rodzinna może zostać:
 zatrzymana – w przypadku, gdy przychody 
przekraczają 130 procent przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia;
 zmniejszona, jeżeli dochody są wyższe niż 
70 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Renta rodzinna
Renta rodzinna została wprowadzona po to, aby wesprzeć finansowo 

najbliższych osoby zmarłej. Ile wynosi i od czego zależy? Kto przyznaje 

rentę rodzinną? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby została przyznana?
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Odprawa pośmiertna wypłacana jest uprawnio-
nym członkom rodziny pracownika w razie śmierci 
pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub 
w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku 
z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. 
Bardzo ważne jest to, że mamy prawo do odprawy 
niezależnie od tego, z jakiej przyczyny nastąpił 
zgon  i w jakim miejscu. 

Odprawy nie otrzymamy, jeśli pracodawca 
ubezpieczył zmarłego pracownika na życie i od-
szkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpie-
czeniową jest wyższe, niż kwota odprawy. Gdy od-
szkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, 
pracodawca powinien wypłacić rodzinie kwotę 
stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Kto ma prawo do odprawy pośmiertnej? 
W pierwszej kolejności odprawa pośmiertna 
przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Jednak 
jeżeli małżonkowie byli w separacji, wówczas nie 
otrzymuje on tego świadczenia.

Do otrzymania odprawy pośmiertnej upraw-
nieni są także inni członkowie rodziny, którzy 
spełniają warunki wymagane do uzyskania renty 
rodzinnej. Jedną z takich grup są dzieci zmarłej 
osoby, a także dzieci adoptowane oraz przyjęte 
na utrzymanie i wychowanie, do 16. roku życia lub 
jeśli się uczą to do 25. roku życia.

Jednak gdy dzieci zmarłego pracownika są 
całkowicie niezdolne do pracy, wówczas ich wiek 
nie jest istotny. Kolejną grupę, której przysługuje 
odprawa pośmiertna, stanowią rodzice zmarłego, 
ale jedynie w sytuacji gdy są oni niezdolni do pracy 
lub ukończyli 50 lat.

Jaka jest wysokość odprawy pośmiertnej? 
Warto wiedzieć, że odprawa pośmiertna przysłu-
guje członkom rodzinnym zmarłego pracownika, 
bez względu na staż pracy. Jednak od stażu pracy 
uzależniona jest je wysokość.

Odprawę w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia otrzymamy, gdy zmarły był za-
trudniony krócej niż 10 lat, trzymiesięcznego 
– co najmniej 10 lat, a sześciomiesięcznego, gdy 
zatrudniony był co najmniej 15 lat. 

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć, by 
dostać odprawę?
Osoby uprawnione do odprawy pośmiertnej pra-
cownika powinny zgłosić się do byłego praco-
dawcy zmarłego i przedstawić mu odpowiednią 
dokumentację, czyli:
 akt zgonu zmarłego;
 akt małżeństwa;
 zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych o spełnieniu wymagań do uzyskania 
renty rodzinnej;
 kserokopię dokumentu tożsamości
 postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku

Gdy pracodawca nie chce wypłacić 
odprawy? 
Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę 
pośmiertną osobom upoważnionym do jej odbio-
ru. Jeżeli jednak neguje swój obowiązek, osoby 
upoważnione do odbioru odprawy pośmiertnej 
mogą dochodzić swoich praw w sądzie pracy. 
Składając pozew o wypłatę odprawy pośmiert-
nej, mogą uzyskać sądowy wyrok, nakazujący 
wypłatę takiego świadczenia.

Czy otrzymanie zasiłku pogrzebowego 
przekreśla otrzymanie odprawy?
Odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy to 
dwa różne, niezależne od siebie świadczenia wy-
płacane na podstawie innych przepisów prawa. 
Dlatego wypłacenie zasiłku pogrzebowego przez 
ZUS rodzinie zmarłego pracownika nie zwalnia 
pracodawcy z wypłaty odprawy pośmiertnej.

Odprawa pośmiertna 
Kto może liczyć na odprawę pośmiertną po utracie bliskiej osoby? Kiedy 

nie mamy do niej prawa? Jaka jest jej wysokość? Odpowiedzi na pytania 

znajdziemy w Kodeksie pracy. 
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Urlop okolicznościowy 
po śmierci bliskiej osoby

Na załatwienie wszelkich formalności 
związanych z organizacją pogrzebu 
potrzebujemy trochę czasu. 
Przydałby się więc dzień wolny 
w pracy. Czy z tytułu śmierci osoby 
bliskiej przysługuje nam urlop 
okolicznościowy?

W zależności od stopnia pokrewieństwa może-
my skorzystać z jednego lub dwóch dni urlopu 
okolicznościowego, który nie wlicza nam się do 
urlopu wypoczynkowego. Warto dodać, że praco-
dawca nie może odmówić nam udzielenia zgody 
na tego typu urlop. Niestety urlop okoliczno-
ściowy na pogrzeb udzielany jest tylko osobom 
zatrudnionym na umowę o pracę.

Ile dni przysługuje poszczególnym 
członkom rodziny?
Urlop przysługuje członkom najbliższej rodzi-
ny zmarłego. Dwa dni otrzymamy w przypadku 
śmierci i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, 
matki, ojczyma, macochy. Jedne dzień przy-
sługuje w przypadku śmierci i pogrzebu sio-
stry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, 
lub innej osoby pozostającej pod bezpośrednią 
opieką osoby ubiegającej się o urlop, lub na jej 
utrzymaniu.

Aby otrzymać wolne z tytułu śmierci osoby 
bliskiej, musimy przedłożyć pracodawcy odpo-
wiedni wniosek, tak jak dzieje się to w przypadku 
wniosku urlopowego. Co ważne, pracodawca w 
tym przypadku może żądać od nas dołączenia do 
wniosku aktu zgonu osoby zmarłej. 

Jakiej wysokości wynagrodzenie 
przysługuje za urlop okolicznościowy?
Za urlop okolicznościowy należy nam się takie 
samo wynagrodzenie jak za urlop wypoczynko-
wy. Jeśli śmierć członka rodziny nastąpi podczas 

naszego faktycznego urlopu wypoczynkowego, 
i w tych właśnie dniach zechcemy wykorzystać 
również urlop okolicznościowy, to nie będzie nam 
z tej okazji przysługiwało dodatkowe wynagro-
dzenie. Nie możemy też prosić o przedłużenie 
całego urlopu wypoczynkowego. 

Przepisy nie określają terminu skorzystania z 
urlopu okolicznościowego. Najczęściej wykorzy-
stuje się go w dniu ceremonii pogrzebowej, czyli 
kilka dni po śmierci bliskiej osoby. Warto wie-
dzieć, że w przypadku, kiedy możemy skorzystać 
z dwóch dni urlopu, nie mamy obowiązku łącznego 
ich wykorzystania. Między dniami wolnymi można 
zrobić przerwę, ale nie na tyle długą, by mogły 
pojawić się jakieś wątpliwości co do zasadności 
przyznania dni wolnych od pracy. 
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W sytuacji, gdy osoba zmarła spisała testament, 
dziedziczenie będzie się odbywać zgodnie z jego 
zapisami. W przypadku braku testamentu majątek 
i obowiązki majątkowe zostaną przekazane zgodnie 
z zasadami dziedziczenia ustawowego uregulowa-
nymi w Kodeksie cywilnym.

Dziedziczenie w zgodzie z testamentem 
Sporządzenie testamentu to niezwykle ważny 
krok, który powinien rozważyć każdy z nas. To do-
kument, w którym wyrażamy swoją ostatnią wolę 
w kwestii podziału majątku, którym chcemy obda-
rzyć wybrane osoby. Jednak, by testament przez 
nas sporządzony był ważny musi zostać sporządzo-
ny w odpowiedni sposób. Dokument zostanie uzna-
ny za ważny jeśli spiszemy odręcznie ostatnią wolę 
na papierze i będzie na nim widniał nasz podpis 
oraz data sporządzenia. Testament własnoręczny 
to najbardziej popularny sposób wyrażania ostat-
niej woli. Prawo dopuszcza jednak dokonanie tego 
oświadczenia w formie ustnej w obecności świad-
ków i przedstawiciela administracji publicznej. 
Urzędnik w naszym imieniu spisuje testament w 
postaci protokołu, który zostaje odczytany na głos. 
Innym szczególnym rodzajem testamentu jest wy-
rażenie woli przy obecności tylko trzech świadków. 
Taki testament ustny jest dopuszczalny tylko w sy-
tuacji obawy przed nagłą śmiercią.

Testament będzie nieważny jeśli został sporzą-
dzony w momencie, kiedy spisująca go osoba nie 
była w stanie świadomie podejmować decyzji , była 
pod wpływem obłędu lub działa pod przymusem. 
Testament można także odwołać poprzez spo-
rządzenie nowego testamentu, zniszczenie testa-
mentu istniejącego bądź dokonanie w nim takich 
zmian, z których wynikać będzie wola odwołania 
jego postanowień. Zgodnie z art. 944 Kodeksu 
cywilnego, testament może sporządzić tylko oso-
ba mająca pełną zdolność do czynności prawnych 
(tzn. pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona).

Dziedziczenie ustawowe 
Gdy zmarły nie pozostawił testamentu oraz gdy 
żadna z osób wymienionych w spadku nie chce go 
przyjąć, a także w przypadku, kiedy testament 
jest nieważny mamy do czynienia z dziedzicze-
niem ustawowym, zgodnie z zasadami Kodeksu 
cywilnego. 

Zgodnie z literą prawa pierwszeństwo dziedzi-
czenia ma małżonek i dzieci. Kiedy dzieci nie do-
żyły otrzymania spadku możliwość dziedziczenia 
uzyskują wnuki, prawnuki, praprawnuki. W sytu-
acji kiedy osoba zmarła nie posiadała dzieci prawo 
dziedziczenia mają rodzice. Następnie zgodnie 
z przepisami możliwość otrzymania spadku ma 
rodzeństwo zmarłego, a jeśli nie dożyło momentu 
otrzymania spadku siostrzeńcy, bratankowie i ich 
dzieci. Kiedy zmarły nie posiadał nikogo z powyż-
szych bliskich prawo do spadku mają dziadkowie, 
a później zstępni czyli wujowie, ciotki, stryjowie. 
Kiedy spadkobierców nie ma, majątek zmarłego 
przechodzi na rzecz gminy, Skarbu Państwa.

A jak kształtuje się proporcja dziedziczenia?  
Małżonek i dzieci dziedziczą w częściach równych 
z tym jednak zastrzeżeniem, że udział małżonka 
nie może być mniejszy niż ¼, co w sytuacji, gdy 
dzieci spadkodawcy jest więcej niż troje, stawia 
go w uprzywilejowanej sytuacji. Należy też pod-
kreślić, że w przypadku, gdy między małżonka-
mi istniała wspólność majątkowa w chwili śmierci 
przekształca się ona we współwłasność, w której 
małżonek ma ½ udziału. Do podziału między mał-
żonka i dzieci pozostaje więc ½ dawnego majątku 
wspólnego oraz majątek osobisty zmarłego. 

Czy spadek dziedziczymy automatycznie?
Każda osoba, która może być spadkobiercą, ma 
prawo do odrzucenia spadku. Oświadczenie o 
przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być zło-
żone w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci 
bliskiej osoby lub ujawnienia pozostawionego 

O dziedziczeniu i podatkach 
Co się dzieje z majątkiem osoby zmarłej? Kto go dziedziczy i w jaki 

sposób? Jakie wiążą się z tym obciążenia podatkowe? Czy spadku 

można się zrzec? 
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testamentu. Warto wiedzieć, że brak takowego 
oświadczenia będzie traktowany na równi z przy-
jęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z 
odpowiedzialnością za ewentualne długi zmar-
łego do wysokości stanu spadku). 

Oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spad-
ku należy złożyć przed notariuszem lub właści-
wym sądem rejonowym (właściwy jest sąd ostat-
niego miejsca zwykłego pobytu zmarłego, a jeżeli 
jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się 
ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się ma-
jątek spadkowy lub jego część).

Zachowek 
Zachowek to świadczenie zagwarantowane dla 
najbliższych, którzy zostali pominięci w testa-
mencie (bądź uwzględnieni w niższej wysokości) i 
w ten sposób odsunięci od dziedziczenia w takiej 
wysokości, w jakiej dziedziczyliby w przypadku 
zasad ustawowych. Jeżeli testament pomija 
(bądź uwzględnia w niższej niż ustawowa wyso-
kości) najbliższych, to jest małżonka, zstępnych 
(np. dzieci bądź wchodzące w przypadku dzie-
dziczenia ustawowego na ich miejsce wnuki) lub 
rodziców, którzy dziedziczyliby w przypadku, 
gdyby testamentu nie sporządzono, to osoby te 
mogą dochodzić wypłaty zachowku.

Wypłaty zachowku można dochodzić od 
spadkobierców testamentowych. Podmioty te są 
zobowiązane do zapłaty solidarnie (wspólnie i w 
tym samym zakresie). Uzyskanie zachowku nie 
jest więc zazwyczaj trudne, choć może wymagać 
czasu. Jeżeli osoba sporządzająca testament 
nie chce, aby prawny spadkobierca otrzymał za-
chowek, musi wyjaśnić dlaczego, np. dlatego, że 
spadkobierca jest uzależniony od alkoholu czy 
hazardu, albo od wielu lat nie utrzymywał z nią 
kontaktu i odmawiał mu pomocy.

Roszczenia pieniężne ulegają przedawnieniu 
z upływem pięciu lat od otwarcia spadku i po tej 
dacie nie mogą być skutecznie dochodzone. Nie 
inaczej jest w przypadku zachowku. Bardzo waż-
ne jest więc przestrzeganie terminu i wystąpie-
nie z roszczeniem w odpowiednim momencie. 
Roszczenie o zapłatę osoby uprawnionej do za-
chowku przedawnia się z upływem pięciu lat od 
ogłoszenia testamentu.

Podatek 
Nabycie spadku oznacza dla spadkobiercy nie 
tylko korzyści, ale też formalności i obowiązki. 
Wśród nich wymienić można także złożenie za-
wiadomienia do urzędu skarbowego. Niezależnie 
od sposobu nabycia spadku spadkobierca będzie 
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musiał zapłacić podatek od spadku. Przepisy 
przewidują w tym zakresie jednak pewne wyjątki.

Obowiązek podatkowy powstaje zarówno, gdy 
mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, 
jak i testamentem. I nie ma co odwlekać tych spraw, 
bo urząd skarbowy i tak dowie się o fakcie nabycia 
spadku. Obojętnie, czy zostało wydane postano-
wienie sądowe, czy akt poświadczenia dziedzicze-
nia – zarówno sąd, jak i notariusz mają obowiązek 
wysłać odpisy urzędowi skarbowemu. Brak zgło-
szenia nabycia spadku nie pozwoli więc uniknąć 
płacenia podatku, natomiast może narazić spad-
kobiercę na odsetki za zwłokę i kary finansowe.

Podatek należy zapłacić, gdy wartość na-
bytych rzeczy materialnych i niematerialnych 
przekracza kwotę wolną od podatku. Kwota ta 
będzie różna w zależności od tego, do jakiej gru-
py podatkowej należy spadkobierca.
 I grupa: tworzą ją małżonek, zstępni, wstęp-
ni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, 
macocha oraz teściowie. Kwota wolna od podatku 
wynosi 9637 złotych
 II grupa: obejmuje zstępnych rodzeństwa 
(siostrzeńców, bratanków), rodzeństwo rodzi-
ców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżon-
ków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, mał-
żonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków 
innych zstępnych. Kwota wolna od podatku wy-
nosi w tej grupie 7276 złotych.
 III grupa: należą do niej wszystkie niewymie-
nione wyżej osoby. Kwota wolna od podatku dla 
grupy III to 4902 złotych.

Wysokość podatku jest ściśle związana z gru-
pą podatkową, do której należy spadkobierca, a 
także z wartością spadku. Gdy wartość ta wynosi:
 Do 10.278 złotych I grupa podatkowa zapłaci 3 
proc. wartości, II 7 proc., a III grupa – 12 proc.
 Od 10.278 do 20.556 złotych podatek dla gru-
py I wynosi 308,30 złotych + 5 proc.  nadwyżki od 
wartości ponad 10.278 złotych, dla grupy II 719,50 
złotych + 9 proc. nadwyżki, a dla grupy III – 1.233,40 
złotych + 16 proc. nadwyżki
 Ponad 20.556 złotych – podatek dla I grupy to 
822,20 złotych + 7 proc. nadwyżki ponad 20,556 
złotych, dla II grupy 1.644,50 złotych + 12 proc. nad-
wyżki, a dla III grupy – 2.977,90 + 20 proc. nadwyżki.

Przepisy przewidują jednak zwolnienie z po-
datku dla osób najbliższych dla zmarłego: mał-
żonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, ro-
dzeństwa, ojczyma, macochy.  Te osoby należą do 
I grupy podatkowej, ale co do zasady niezależnie 
od tego, czy wartość uzyskanego spadku prze-
kroczyła 9637 złotych, nie będą płacić podatku. 
Muszę jednak spełnić jeszcze jeden warunek – 
dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w 
przewidzianym terminie 6 miesięcy.

Skorzystaj z porady! 
Śmierć bliskich pociąga za sobą konieczność podej-
mowania wielu decyzji związanych ze spadkiem, w tym 
chociażby dziedziczeniem zły długów. Dlatego firma 
H.Skrzydlewska oferuje możliwość skorzystania z bez-
płatnej porady prawnej. 

!
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Jesteśmy do dyspozycji

Wystarczy zadzwonić na jeden z czynnych całą dobę numerów 

telefonów: 42 672 33 33      †     800 672 333     †     195 88

Pracownicy firmy H.Skrzydlewska pomogą w 
następujących sprawach:
 uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliż-
szych,
 przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specja-
listycznych chłodni firmy, które znajdują się w 
domach pogrzebowych H.Skrzydlewska usytu-
owanych przy największych cmentarzach Łodzi, 
Zgierza, Łowicza, Głowna i Brzezin,
 sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego 
miejsca w kraju i zagranicą, wykorzystując do 
tego nowoczesne karawany, spełniające wszyst-
kie wymogi sanitarne oraz transport lotniczy,
 przy transporcie ciała osoby zmarłej z za-
granicy załatwią wszystkie formalności, odprawy 
konsularne, opłaty lotniskowe oraz wyrobią w 
polskich i zagranicznych urzędach niezbędne 
dokumenty, decyzje administracyjne, karty zgo-
nu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłumaczenia,
 skontaktują się z kancelarią cmentarza, na 
którym będzie pochowana osoba zmarła,
 doradzą wybór trumny, urny, wieńca, ta-
bliczki nagrobnej i oprawy muzycznej uroczy-
stości pogrzebowej,

 przygotują ceremonię pogrzebową religijną 
z duchownym lub świecką z mistrzem ceremonii,
 przygotują oprawę kwiatową, korzystając z 
wiązanek i wieńców przygotowanych w kwiaciar-
niach H. Skrzydlewska,
 przygotują ciało osoby zmarłej tak, by za-
chowało naturalny wygląd,
 przygotują godny ubiór dla osoby zmarłej,
 zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej 
z naszych sal pożegnań,  
 zorganizują konsolację w jednej z kilku sal 
konsolacyjnych, mieszczących się w kompleksach 
pogrzebowych firmy H.Skrzydlewska,
 opublikują w prasie lub w Internecie nekro-
log, kondolencje, wspomnienie i pożegnanie oso-
by bliskiej,
 przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek 
o zasiłek pogrzebowy, 
 przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek po-
grzebowy do KRUS,
 do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredy-
towanie przez firmę H. Skrzydlewska kosztów 
pogrzebu,
 zadbają o estetyczny wygląd grobu. 


